Alþjóðaráð
Fundur 5/2020. 9.3.2020 kl 19:30 - 21:00
Hraunbær 123
Mættir: Þórey Lovísa Sigmundsdóttir, Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir, Andrés Þór Róbertsson
Fjarverandi: Silja Þorsteinsdóttir

Dagskrá:
1. Fundarsetning
2. Komandi viðburðir
a. European Jamboree 2020
i. 21 IST skráður
ii. 45 þátttakendur skráðir.
iii. Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir hefur bæst við í hópinn og er því síðasti
sveitaforinginn sem vantaði.
iv. Það á eftir að panta einkenni og redda tjöldum úti
v. Verið að plana undirbúningsútilegu sem að verður 17.-19. Apríl
vi. Búið að frysta allt vegna COVID19
b. Agora 2020
i. Agora 2020 verður á Spáni, við Madrid.
ii. Agora er FRESTAÐ fram á haust 2020 vegna COVID19
c. Forandringsagenterner 2020
i. 19.-22. Mars 2020 í Danmörku
ii. Viðburðurinn feldur niður vegna COVID19
d. The European Scout Communication Forum 2020
i. Sótt hefur verið um að vera með í styrktarumsókn.
ii. Beðið eftir svari um styrktarmöguleika.
e. TG Norden
i. 17.-24. júlí 2020 í Svíþjóð
ii. 18 ára og eldri mega fara
iii. Harpa Valgeirsdóttir og Björk Norðdahl taka ákvörðun um þátttakendur
iv. Dagga fer sem þjálfari frá Íslandi á viðburðinn og er byrjuð að sækja
undirbúningsfundi
v. Þórey er búin að auglýsa eftir þátttakendum, Björk og Harpa taka ákvarðanir um
þátttakendur.
vi. Sigurgeir Bjartur Þórisson og Katrín Kemp Stefánsdóttir fara staðfest og fara á
kostnaði BÍS gegn því að koma aftur og vera leiðbeinendur á Gilwell
vii. Einnig eru Aron Gauti Sigurðason og Tryggvi Bragson að fara.
viii. Muna að fá þau til að fylla út endurmat
ix. Skráningarfrestur lengdur 10. Apríl.
f. Undirbúningshelgi fyrir heimsþing WOSM og WAGGGS
i. WOSM fundurinn fyrir þingið 2020

1. Ekki vitað hver fer á þann fund enda ekki
vitað hver á þingið fyrir hönd bandalagsins
2. Dagsetningu var breytt vegna COVID19, ný dagsetning kemur síðar
g. Heimsþing WAGGGS og WOSM
i. Heimsþing WAGGGS verður haldið í Úganda 13.-17. júlí
ii. Heimsþing WOSM verður haldið í Egyptalandi 24.-28. ágúst
iii. BÍS styrkir tvö til að fara á WAGGGS þingið en þrjá til að fara á WOSM þingið
ásamt því að allir sem fara á WOSM þingið og eru undir 25 ára fara einnig á
youth forum.
iv. Búið að opna fyrir umsóknir
v. Farmlengdur frestur á umsóknum til 25. Mars.
vi. Marta Magnúsdóttir og Stjórn taka ákvörðun um fararhópinn.
h. World Scout Moot á Írlandi 2021
i. Ingibjörg Andrésdóttir er með Silju í fararstjórn.
ii. Þær ætla að byrja að auglýsa verð og dagsetningar á næstu mánuðum.
iii. Þátttakendafjöldi ræður því hvort að fararstjórnin verði stækkuð úr tveimur
einstaklingum.
iv. Fararstjórn ætlar að kynna Moot 2021 á Landsmóti 2020
3. Önnur mál
a. Skátaþing
i. Ráðsmeðlimum boðið að sitja í ráðinu til næsta þings.
ii. Andrés lýsir yfir áhuga á að vera með í alþjóðartjaldinu á landsmóti.
b. WAGGGS auglýsir eftir Treasurer
i. Þurfum að auglýsa þetta laust til umsóknar
ii. Skellum þessu á facebook og skátapóstinn næsta í þessari viku
c. Cenus WAGGGS könnun
i. Könnun sem þarf að vera tekin fyrir 10. apríl 2020
ii. Verður tekin á næsta fundi.
d. Verkferlar alþjóðaráðs og bandalagsins
i. Sigríður Ágústsdóttir kemur á fund til að ræða verkferlana
ii. Nýja ráðið mun kljást við þetta.
e. Scouts for Gender Equality
i. Verkefni sem að Diversity and Inclusion vinnuhópur WOSM er með
ii. Daði Björnsson og Ásgerður Magnúsdóttir fóru í fyrsta lið verkefnisins í Porto 28.
feb - 1. mars.
iii. Þau halda áfram að þróa þetta verkefni áfram innan BÍS og mæta á viðburði því
tengdu.
iv. Næsti viðburður verður sennilega í Ungverjalandi
v. Við höldum sambandi við þau varðandi þetta verkefni og erum þeim innan
handar.
f. GO Global
i. Verður haldið haustið 2020 á Íslandi (einhver helgi í okt-des)

ii. Verið að leita að fólki í stýrihóp og einstakling til að
leiða stýrihópinn
iii. Hugmyndin er að hafa þemað ‘Norðurlandaþing’ og undirbúa þátttakendur
undir það að taka þátt á Norðurlandaþingi þannig að ef þú mætir á GO Global þá
mætiru líka á Norðurlandaþing
iv. Þórey er byrjuð að auglýsa, var auglýst á ungmennaþingi
v. Það gengur illa að fá fólk í verkefnið og eins og er þá er enginn kominn
vi. Verið að ræða að fresta viðburðinum eða færa hann til annars lands.
vii. Þórey ætlar að senda bréf á skipulagsteymi NSK og biðja um frest á viðburðinum
vegna landsmóts og COVID19
g. World Thinking Day
i. Pakkinn þýddur og notaður af nokkrum félögum.
ii. Var ekki mikið notaður en nokkur félög unni verkefni úr honum
iii. Hópurinn hittist á veffundi og ræddum um hvernig hægt var að gera betur.
iv. Kolbrún mun sjá um að halda uppá hópinn í framtíðinni.
h. Free Being Me
i. Þórhildur og Kolbrún Ósk Pétursdóttir eru að keyra þennan pakka
ii. Verður keyrt á landsmóti sem tjald og míní áskorun fyrir alla sem vilja taka þátt
iii. Verður líklega bara í sama tjaldi og alþjóðaráð
i. Fundargerðir
i. Þórhildur fór yfir allar fundargerðirnar og ætlar að senda þær inn í vikunni.
j. JOTI special edition
i. Verður haldið 3-5. Apríl.
ii. Andrés tekur það að sér að auglýsa fyrir hönd ráðsins.
4. Skátapósturinn
a. 24. Mars - Tækifæri í alþjóðastarfi, Treasurer.
b. 30. Mars - JOTI.
5. Þetta var síðasti fundur ráðsins, við kveðjum gamla ráðið að þessu sinni, takk fyrir góðar stundir.
6. Endurmat ráðsins.
a. Bæta fólki í allt strax í byrjun.
b. Hvernig auglýsum við.
c. Hvernig starfar ráðið.
d. Vera skilvirki.
e. Skammstafanir
f. Útskýra allt sem ráðið snýst um.
g. Vera með kynningu á ráðinu og efni ráðsins frá byrjun.
h. Kynna alþjóðaráð betur.
i. Ýmynd ráðsins.
Auka landsmótsfundur
j. Verður haldinn sér landsmótsfundur þar sem fundið veðrur fleira áhugasamt fólk í
verkefnið og skipulagt betur.

k. Landsmótsverkefni
i. Alþjóðartjald
1. WOSM
a. Scouts of the World Award?
b. Messengers of Peace
2. WAGGGS
a. Free Being Me fræðslur, verkefni og merkið
b. Stop the Violence
3. Komandi viðburðir
a. World Scout Moot 2021
b. Danska landsmótið 2021
c. Euro Mini Jam 2021
d. Jamboree 2023
e. Roverway 2024
4. Skátamiðstöðvar og sjálfboðaliðatækifæri hjá skátunum
5. Leikur
a. Erika Eik Bjarkadóttir var byrjuð að plana leik sem fer í
handbókina, sennilega undir yfirskriftinni World Sheep Game,
mögulega undir öðru
6. Danskur skáti sem verður í tjaldinu að kynna danskt verkefni
7. Þórey talaði við Eriku sem að ætlar að klára world sheep game og við
höldum áfram að skipuleggja tjaldið
ii. Flokkakeppnin
1. Euro Mini Jam
a. Gíbraltar 2021
b. 1.-7. ágúst 2021
c. Alþjóðaráð skipuleggur flokkakeppni sem fer fram á Landsmóti,
þeir tveir flokkar sem að vinna fá að fara til GÍBRALTAR.
d. Sigurgeir Bjartur Þórisson er með hugmynd að keppni sem að
gæti verið flokkakeppnin í þessu
i. Þórey, Erika og Sigurgeir hittast til þess að fara yfir þetta
e. Viðburðinum var frestað til 2022
f. Verður því flokkakeppninni blásið af en verður lagt meira í
alþjóðartjaldið að þessu sinni.

